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Verdens sande tilstand Bjørn Lomborg Hent PDF Vi føler os truet af fiskedød, udpinte marker og afbrændte
skove og imødeser med rædsel, hvordan menneskeheden langsomt kvæles i sit eget affald. Gennem årene har
miljøeksperter fra hver sin vinkel bidraget til vores overbevisning om altings undergang kun få generationer

ude i fremtiden.

Men der er ikke grund til et så altomfattende sortsyn. Punkt for punkt viser Bjørn Lomborg, hvordan den
internationale miljølobbys prognoser bygger på ufuldstændig dokumentation og fejlfortolkede statistikker, og
at miljøet har det bedre, end vi tror. Fremover bør vi fokusere på at tilvejebringe et videnskabeligt funderet

grundlag for vores prioritering på miljøområdet.

Bjørn Lomborg (f. 1965) er kandidat og ph.d. i statskundskab. Han har arbejdet som adjunkt og lektor ved
Aarhus Universitet og blev i 2002 direktør for Institut for Miljøvurdering.

"Tankevækkende, stimulerende og på én gang opløftende og lidt skræmmende at læse. Opløftende, fordi det
er godt at vide, at verden ikke går ad helvede til. Skræmmende, fordi man tvinges til så megen skepsis over

for så mange etablerede sandheder." – Tøger Seidenfaden, Politiken
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